
 

 

Relatório de Aula – Ricardo Cunha 

Unidade Didáctica – Ginástica de Aparelhos 29-10-09 

Aula nº 3 – 9ºA 

Considerações Gerais 

A aula de forma geral correu conforme estava prevista no plano de aula, aquando da 

gestão do tempo esta iniciou-se e acabou à hora prevista no plano de aula. 

O aluno Rúben não esteve presente na aula.  

 

Avaliação do Comportamento dos Alunos 

Existiu algum ruído de fundo, ou seja pequenas conversas por parte de alguns 

alunos e algumas brincadeiras por parte de certos alunos aquando estavam na transição 

de exercícios mas no geral o comportamento dos alunos foi aceitável para o que se 

pretende numa aula de educação física. 

 

Avaliação das Estratégias Utilizadas 

A aula iniciou-se com o aquecimento à volta do campo com rotação dos membros 

superiores e inferiores, isto devido ao tempo de aula ser reduzido então para tentar 

rentabilizar ao máximo a aula o Professor Ricardo optou por um aquecimento sem 

jogo. 

Já no aquecimento o Professor Ricardo para dar o exemplo deveria ter calçado as 

sapatilhas para chamar atenção dos alunos. 

Nos exercícios elaborou 3 estações em que a primeira seria apenas para dar ênfase à 

recepção e para os alunos que ainda tivessem algum receio de efectuar o salto ao eixo 

no plinto e bock, a estação seguinte seria a mais perigosa com o reuther e plinto de 

esponja e por último, situação de reuther com o bock para progressão de salto ao eixo. 

Na situação mais perigosa o Professor deveria ter tido em conta que mudou de 

exercício e deveria ter ficado pelo menos uma vez a olhar se algum aluno precisava de 

apoio. 

Não teve em conta a saudação dos alunos antes e depois do exercício. 

Por último o Professor Ricardo deveria ter dado feedbacks aos alunos que já 

realizavam o salto de eixo bem e explicar como deveriam efectuar a recepção visto que 

deverá ser um principal aspecto a ter em conta para prevenir algumas lesões. 

  



 

Tempo de Actividade Motora 

Neste aspecto o tempo atribuído há actividade motora esteve de acordo com o plano 

de aula o que permitiu realizar a fase do retorno à calma proposto no plano de aula. 

 

Dificuldades dos Alunos 

Alguns alunos sentiram dificuldade no último exercício no salto ao eixo no plinto 

mais alto. 

 

Dificuldades do Professor 

Apenas ter em conta às mudanças de exercício e estar atento às ajudas. 

 

Alterações ao Plano de Aula 

Nada a registar. 

 

 

 

Professor Estagiário Rui Morcela 

Sugestões / Alterações Futuras 

A utilização do apito para as comunicar com os alunos visto que como a aula é dada 

num pavilhão existe algum ruído. 


